
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 
 

 

Số: 8253/QĐ-UBND 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hải Hậu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện Hải Hậu 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng 

Phòng Tư pháp huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

Hải Hậu gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Vinh Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

- Ông Bùi Tiến Hùng - Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng; 

- Ông Lưu Hồ An - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; 

- Mời: Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBMTTQ huyện. 

3. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Ông Vũ Thế Hưng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Lê Hồng Phong - Chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Vũ Văn Triển - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Đoàn Tân Châu - Trưởng phòng Nội vụ; 
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- Ông Trần Tân Dân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Nguyễn Thủy Triều - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Nguyễn Văn Thiện - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Ông Phạm Đức Hậu - Chính trị viên Đồn Biên phòng CK cảng Hải Thịnh; 

-  Ông Phạm Vũ Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Văn Lý; 

- Ông Lê Văn Lưỡng - Phó trưởng Công an huyện; 

- Bà Trần Thị Lương - Phó trưởng phòng Y tế; 

- Ông Trần Ngọc Tuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. 

4. Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia và làm Ủy viên Hội đồng: 

- Ông Đinh Xuân Vương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ông Lại Văn Hà - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Ông Vũ Văn Ái - Chánh án Tòa án nhân dân huyện; 

- Bà Trần Thị Thúy Đoan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; 

- Bà Trần Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Ông Mai Xuân Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

- Ông Bùi Thanh Hải - Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện; 

- Ông Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Bà Quách Thị Tâm - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện. 

Điều 2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tư vấn cho 

UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp 

ủy Đảng trên địa bàn huyện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đề xuất Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản về cơ chế, giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp 

luật tại địa phương. 

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa 

bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. 

- Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn. 
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- Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động 

các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

truyền thông về chính sách pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 

giao. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên và chế độ làm việc của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện: 

- Các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 

21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện sử dụng 

con dấu của UBND huyện; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội 

đồng, Ủy viên Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức nơi công tác. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

8182/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Hải Hậu. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 

1 căn cứ Quyết định này thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ;            (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Như Điều 4; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Đỗ Hải Điền 
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